
Premiepension

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen och berör dig som 
är född 1938 eller senare. Det är också den del av pensionen du själv kan 
påverka genom att välja hur ditt premiepensionsparande ska placeras i.

Varje år avsätts 2,5 procent av din pensionsgrun-
dande inkomst och andra skattepliktiga ersätt-
ningar till din premiepensionsförsäkring. Du får 
också pensionsrätt genom annat än arbete, exem-
pelvis när du har små barn eller studerar.

Premiepensionen utgör en mindre del av din 
allmänna pension. För de allra flesta är inkomst-
pensionen, med lägre risk, den största delen av den 
samlade pensionen. 

Det går inte i att förväg säga hur mycket du 
kommer att få i premiepension. Flera faktorer som 
påverkar storleken på din premiepension: 

• hur mycket som betalats in till ditt premie- 
pensionskonto 

• vilken avkastning du får på sparandet 
• vilka förvaltningsavgifter du betalar
• när du väljer att ta ut din pension. 
I det orange kuvertet får du varje år uppdaterad 
information om din allmänna pension och hur din 
premiepension utvecklas.

Premiepension är ett långsiktigt 
sparande
I ett långsiktigt sparande som premiepension, är en 
viss andel aktiefonder nödvändigt för att få möjlig-
het till en god värdeutveckling över tid – även om 
det inte finns några garantier. Välj en risknivå som 
du kan känna dig nöjd med under många år.

Premiepension under spartiden
När du har tjänat in dina första pensionsrätter får 
du ett orange kuvert med mer information. Din 
premiepension placeras i en fondförsäkring under 
spartiden.

I fondförsäkringen har du möjlighet att välja 
fonder. Om du inte gör ett eget fondval placeras 
dina pengar automatiskt i det statliga förvalsalter-
nativet AP7 Såfa. Det är en global fondportfölj där 
placeringsrisken sprids över världens marknader 
och olika branscher. Risknivån i AP7 Såfa anpassas 
automatiskt efter din ålder. Syftet är att du som ung 
ska ha möjlighet till bra värdeutveckling genom ett 
högre risktagande och sedan ett sparande med lägre 
risktagande ju närmare pensionen du kommer. 
AP7 Såfa går också att välja aktivt.

Om du vill göra egna fondval i fondförsäkringen 
hittar du information om valbara fonder och fond-
förvaltare på Pensionsmyndighetens webbplats. Du 
kan välja upp till fem fonder.

På vår webbplats kan du välja fonder och ändra 
fondval. Då behöver du en e-legitimation. Vill du 
hellre göra  fondval på en blankett, kan du beställa 
den via självbetjänings-tjänsten på 0771-776 776.

Premiepension under pensionstiden 
Du kan gå i pension när som helst efter det att du 
fyllt 62 år. Om du är född 1958 eller tidigare kan 
du ta ut pension från 61 år. Du kan ta ut hela eller 
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delar av pensionen och du kan fortsätta arbeta 
samtidigt som du tar ut pension. 

När du ansöker om pension kan du ha kvar ditt 
premiepensionssparande i fondförsäkring eller 
välja att föra över sparandet till en traditionell för-
säkring. Väljer du traditionell försäkring säljs dina 
fonder och pengarna flyttas till en förvaltning som 
Pensionsmyndigheten ansvarar för.

Premiepension i form av traditionell försäkring 
utgörs av ett garanterat belopp som utbetalas till 
dig varje månad så länge du lever. Utöver det får du 
varje månad ett tilläggsbelopp som beror på hur 
förvaltningen går. 

Du kan byta till traditionell försäkring när som 
helst under pensionstiden. Efter att du överfört ditt 
premiepensionssparande till traditionell försäkring 
går det inte att byta tillbaka till fondförsäkring.

Vad händer med premiepensionen 
när du dör?
När en pensionssparare dör fördelas dennes pre-
miepension till övriga pensionssparare i samma 
åldersgrupp i form av arvsvinster. I det orange 
kuvertet kan du se hur mycket arvsvinster som 
tilldelas dig varje år.

Vid första ansökan om utbetalning av premiepen-
sion kan du, om vissa villkor är uppfyllda, lägga 
till ett efterlevandeskydd för din make/sambo. Med 
efterlevandeskydd blir utbetalningarna från din 
premiepension lägre eftersom de även ska räcka 
till din make/sambo om du dör först. Även tilldel-
ningen av arvsvinster blir lägre. 

Efterlevandeskyddet kan bara tas bort om du skiljer 
dig eller separerar från din sambo. I så fall måste 
du anmäla detta till oss så att vi kan räkna om och 
höja utbetalningsbeloppet utifrån att premiepen-
sionen bara ska betalas ut till dig.

Innan du väljer att teckna efterlevandeskydd så är 
det klokt att göra pensionsprognoser över din och 
din make/sambos pension genom att ni loggar in 
på minpension.se.

Överföring av pensionsrätt
Om du är gift eller har en registrerad partner har 
du möjlighet att föra över pensionsrätt. Syftet med 
överföring av pensionsrätt är att den make som 
tjänar mest kan föra över sin rätt till framtida pre-
miepension till den make som riskerar att få lägre 
pension. Det är även i dessa fall bra att göra pen-
sionsprognoser, dels för att du inte kan ångra en 
överföring till din make och dels för att pensions-
rätten minskas med 6 procent vid överföringen. 
Din make får alltså 94 procent av det belopp du 
fört över. Din makes rätt till eventuell garantipen-
sion påverkas inte av överförd premiepensionsrätt.

Du kan anmäla överföring av pensionsrätt på 
vår webbplats. Anmälan måste ha kommit in 
till Pensionsmyndigheten senast 30 april det år 
som överföringen ska börja gälla. Pengarna förs 
över löpande år från år och du kan när som helst 
anmäla att du vill avbryta överföringarna.

Mer information
På www.pensionsmyndigheten.se finns mer  
information om den allmänna pensionen.
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